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                             č. j.   357/OVO/2013                                             Bratislava 12.07.2013 
                                                                                                                  
 
         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na   predmet zákazky pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. 
 
1. Predmet zákazky: 
    Prenájom automatov na kávu podľa prílohy č. 1 Cenová špecifikácia. 
    Predpokladaná cena predmetu zákazky je  9 500, 00 € bez DPH. 
 
2. Cena predmetu zákazky: 
Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 
realizácie predmetu zákazky. 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu za predpokladané množstvo  vrátane 
DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za dodanie predpokladaného 
množstva tovaru spolu najnižšiu cenu vrátane DPH. 
 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru. 
Lehota dodania:  počas obdobia uvedeného v prílohe č. 1 podľa objednávky.   
Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predávajúceho, a to do 30 dní odo 
dňa jej doručenia kupujúcemu. Verejný obstarávateľ preddavok na 
predmet zákazky neposkytuje. 

 
Termín predloženia cenovej ponuky:   najneskôr do 18.07.2013   do 12.00 h faxom, poštou  
na adresu:  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
 Dolnozemská cesta č.1 
852 35 Bratislava 5 
                              
alebo mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk 
 
 
 
 

 

Dolnozemská cesta č. 1 
852 35  Bratislava 
t.č. 6729 5147, 6729 5277 
fax   6729 5185 

 
           Oddelenie 
pre verejné obstarávanie 
 



 
 
Príloha č.1 Cenová špecifikácia 
  

por.č. Prevádzka a popis služby  
  

cena /1 porciu 
kávy bez DPH 

cena spolu  
za 

predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

cena spolu za 
predpokladané 

množstvo 
s DPH 

1 

Bufet EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 
1(budova V1) 
Prenájom 1 ks kávovaru na obdobie 2 
rokov. 
Predpokladané množstvo: počet porcií 
kávy za obdobie prenájmu je cca 2x8000. 

   

2 

Bufet EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 
1(budova V2) 
Prenájom 1 ks kávovaru na obdobie 2 
rokov. 
Predpokladané množstvo: počet porcií 
kávy za obdobie prenájmu je cca 2x 3000. 

   

3 

Bufet Študentský domov Horský park, 
Prokopa Veľkého 41, Bratislava 
Prenájom 1 ks kávovaru na obdobie 2 
rokov. 
Predpokladané množstvo: počet porcií 
kávy za obdobie prenájmu je cca 2x6000. 

   

SPOLU      
 




